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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, uplynulo několik měsíců od posledního vydání zpravodaje, který
vyšel koncem roku a já si dovoluji vás oslovit v tomto vydání již po osmé od mého zvolení do funkce starosty. Tento zpravodaj a článek je zřejmě posledním v tomto volebním
období, jelikož na podzim se uskuteční volby do zastupitelstva obce a občané rozhodnou o novém složení zastupitelstva. Rozhodl jsem se proto, že informace, které vám
nyní podám o dění v naší obci budou rozšířeny i o rekapitulaci naší práce v uplynulém
funkčním období.
Nejdříve vás v krátkosti seznámím, co v současnosti se u nás děje. Na konci roku 2013
zastupitelstvo obce schválilo velmi důležitý rozpočet na rok 2014, který je obsažen jako
informace i v tomto zpravodaji. Schvalování rozpočtu je vždy jedno z nedůležitějších
rozhodnutí zastupitelstva v každém roce. Pokud se tedy podíváme na tento rozpočet,
pak zjistíme, že nejdůležitějším tématem letošního roku je budování čistírny odpadních
vod a kanalizace v naší obci. Celá akce se v této chvíli již realizuje. Všichni dobře víme,
že je to velká a náročná investice, kterou bychom si bez pomoci dotace nemohli dovolit.
Je to však investice, která je v obci potřebná a důležitá. Chtěl bych v této souvislosti
poděkovat občanům naší obce za pochopení, vstřícnost a dobrou spolupráci při řešení
přicházejících problémů, které každá stavba přináší. Také děkuji občanům za spolupráci
při řešení změn v projektové dokumentaci a při řešení projektů kanalizačních přípojek.
Bez této spolupráce by nebylo možné projekt zdárně realizovat. V současné době jsou
práce v plném proudu, realizují se práce na budování čistírny, která bude umístěna v lokalitě bývalého kamenolomu v Housku a postupně se pracuje na budování jednotlivých
kanalizačních stok v obci. Chtěl bych ubezpečit, že občané budou vždy včas dopředu
informováni o pracích v blízkosti jejich nemovitostí.
Tak jak jsem vás již informoval v minulém zpravodaji, podařilo se nám uspět i s žádostí
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na zateplení základní školy, podobně jako tomu bylo u kulturního domu. Smlouva o dotaci se SFŽP je podepsaná a práce se již realizují. V základní škole byly vyměněny nevyhovující vstupní dveře, garážová
vrata a některé nevyhovující výplně. Také bylo provedeno zateplení stropů v suterénu
a stropů v půdním prostoru, kde nebyla téměř žádná izolace. Pracuje se na zateplování
obvodových stěn a bude provedena výměna veškerých klempířských prvků. A nakonec budova základní školy dostane nové barevné řešení. Celá akce bude stát bezmála
3,5 mil. korun. Jak jsem již informoval, tato akce je z významné části spolufinancována
z fondů Evropské unie. Jako každoročně jsem požádal o dotace z Jihomoravského kraje
pro hasiče a v rámci programu rodinné politiky, také o dotaci na další doplnění herních
prvků na dětské hřiště u mateřské školy. Podal jsem také žádost o dotaci na nové multifunkční hřiště v lokalitě pod základní školou, kde tato oblast si zaslouží být konečně
řešena. Uvidíme, do jaké míry budeme úspěšní v získávání dotací i v letošním roce.
Nyní bych se tedy v krátkosti pokusil shrnout práci v téměř již uplynulém funkčním období. Již v roce 2011 byla zrealizována nová pěší komunikace u rybníka, která měla zabezpečit větší bezpečnost chodců. V základní škole byla kompletně zrekonstruovaná celá
elektroinstalace, která byla dokončena v roce 2012. Na tuto akci jsme z části obdrželi
dotaci z Jihomoravského kraje. Byl pořízen nový elektronický knihovní systém v naší
knihovně a knihovna byla kompletně vybavena novou výpočetní technikou. Zde jsme
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také obdrželi dotaci, tentokrát z Ministerstva kultury na základě podané žádosti a projektu. V roce 2011 bylo také započato s přípravou dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na komunikaci a inženýrské sítě v lokalitě „Nad Lineou“. Celá akce se pak
realizovala v letech 2012 až 2013. Rok 2011 byl také přípravou nového územního plánu
obce a územní plán byl schválen zastupitelstvem obce v roce 2012. Opět jsme měli
podporu z Jihomoravského kraje v podobě finanční dotace. V roce 2012 bylo rozhodnuto o možném zateplení kulturního domu a obecního úřadu, jelikož náklady na vytápění
těchto prostor byly značné. Na tuto akci se podařilo připravit projekt tak, že jsme uspěli
v získání dotace z Evropských fondů a celá realizace se pak uskutečnila v roce 2013.
Touto akcí se podařilo nejen zateplit budovu a tak ušetřit výdaje na energiích, které
jsou již dnes znatelné, ale současně budova byla kompletně opravena. Podařilo se nám
získat dotace v rámci vyhlášeného programu MAS Moravský kras pod názvem „Žijeme
spolu všechny generace“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši
téměř 100 tis. korun na nákup zařízení, které slouží pro spolky a pro různé akce konané v obci. Za tyto peníze byly pořízeny stany, lavice a stoly k posezení, audiotechnika,
dataprojektor a promítací plátno. Musím říci, že toto vybavení je hojně využíváno v naší
obci především při konání různých akcí, a proto tato investice splnila naše očekávání.
Na hřišti u mateřské školy došlo kompletně k výměně hracích prvků a byly doplněny pro
děti atraktivnější prvky. Je dobře, že dětské hřiště je navštěvováno širokou veřejností,
ale je nutné připomenout, abychom se všichni ke společnému majetku dobře chovali.
Jen tak nám bude sloužit co nejdéle. Během mého funkčního období se podařilo vyřešit
i problematiku narovnání vlastnických vztahů některých pozemků a bylo nutné zlegalizovat některé obecní stavby, které byly postaveny v minulosti bez stavebního povolení.
Nezapomnělo se na finanční podporu spolků, jako jsou hasiči, skauti, včelaři, svaz tělesně postižených, ale také jsme finančně podpořili Tělovýchovnou jednotu na její sportovní
činnost. Významná finanční podpora také směřovala na budování nového sociálního
zázemí a kabin, které se Tělovýchovná jednota rozhodla zbudovat. Sbor dobrovolných
hasičů v Housku se také dočkal požárního vozidla AVIA. V roce 2011 a 2012 byla z rozpočtu obce také vyčleněna významná finanční pomoc na dokončení opravy naší dominanty obce, kostela sv. Cyrila a Metoděje. Změnou dodavatele elektrické energie a plynu
se podařilo na burze vysoutěžit v loňském roce pro obec a příspěvkové organizace ceny,
kde finanční úspora bude tvořit bezmála třicet procent. V rámci rodinné politiky byl od letošního roku schválen radou obce příspěvek 500,- Kč matce na narozené dítě, která má
trvalý pobyt v obci Vysočany. Také se obci v letošním roce podařilo vykoupit pozemek
v části obce Housko v lokalitě u tenisového kurtu, který je pro nás strategický nejen k
budované kanalizaci, ale také jako významná plocha pro konání různých společenských
a sportovních akcí v části obce Housko.
Snad by se dalo dělat ještě více, ale vždy si musíme uvědomit, že jsme limitování finančními prostředky. Naším úsilím bylo a stále je, abychom získali co možná nejvíce
finančních prostředků z dotací, jelikož z našeho rozpočtu by nebylo možné uskutečnit
takové plány. To se nám snad podařilo a daří.
Na závěr si dovolím popřát Vám a všem Vašim blízkým krásné a požehnané Velikonoce
a radost z přicházejícího jara.
Bc. Josef Ovad, starosta obce
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Milí příznivci Střípků! Letos v lednu tomu bylo právě devadesát let od chvíle, kdy se tolikrát již zmiňovaný František Tenora chopil pera a začal tvořit svoji rozsáhlou sondu do
dějin našeho kraje a pestrého života jeho obyvatel. Pokud si ještě vzpomínáte, v předloňském zimním čísle Zpravodaje jsem Vám předložil obrázek typické molenburské zimy
přelomu 18. a 19. století okořeněný vybranými vánočními zvyky. Tentokrát se společně
podíváme na průběh závěru postní doby a Velikonočního třídenní.
Na naši cestu se vydáme o páté postní neděli. Katolická církev pro ni má latinské označení Judica, které bere svůj původ ze začátku Žalmu 43 (v latinském vydání Bible má
tento žalm číslo 42), který zní: „Judica me, domine.“ Do češtiny tato slova překládáme:
„Dopomoz mi, Bože, k právu.“ Lidové označení této neděle však zní „Smrtná“. Proč?
Protože děti dříve obcházely vesnici s vyrobenou smrtkou a zpívaly přitom rozličné popěvky. Součástí jednoho z nich byla věta: „O Maria, Maria, kdes tak dlouho byla.“ Sám
kronikář píše, že dříve v ní snad místo Marie figurovalo jméno Morana, Mořena či Mařena, tj. jméno slovanské bohyně smrti.
Týden nato, o Květné neděli, se, obdobně jako v dnešní době, světily ratolesti coby
připomínka Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Kromě obvyklých kočiček je v kronice na
straně 47 zmíněno ještě „tisí“, tedy mladé zelené větvičky tisů. K večeru před 1. květnem
kropívaly hospodyně žito a pšenici vodou a do brázd na poli zapichovaly posvěcené
kočičky. Pokropily také okolí domu a po kočičce zastrčily také za okna a ke chlévu, aby
posvěcené ratolesti odehnaly cokoli, co by mohlo rodině, dobytku nebo úrodě uškodit.
K velkopátečnímu přísnému postu se přidával jiný zvyk. Všichni se šli umýt čerstvou
studenou potoční vodou, a to buď přímo k jejímu zdroji, nebo se někdo obětoval a vodu
ve vědru přinesl. Cestou se prý říkalo:
„Tři židi z města jedó,
Krista Pána na smrť vezó.
Potkal ti je svatý Tomáš:
„Pročpak pane králi tak těžký kříž neseš,
až se pod ním celé třeseš?
Zdáliž ty nemáš psiny aneb odohnice?“
„A já nemám psiny ani odohnice,
ani ten jí míti nebude,
kdo na mé umučení dnešní den
potřikrát vzpomene!“
V časopise Naše řeč z roku 1950 se můžeme dočíst, že tento (nebo velmi podobný) text
byl na Boskovicku rozšířený a patřil k modlitbě pronášené o třetí hodině páteční. Slova
psina a odohnice (resp. hodonice) jsou přitom výrazy pro zimnici, takže stejně jako v případě zapichování svěcených ratolestí šlo nejspíš o pozůstatky pohanských ochranných
rituálů, k nimž ostatně patří i tradiční mrskut čili pomlázka. Chlapci při ní obcházeli děvčata a šlahačkou vymrskali i ty, u kterých věděli, že je ničím neodmění. Jejich pomlazování
přitom omlouvali slovy: „Habeste nebely prašivý!“ Odměnou koledujícím hochům nebyla
kořalka a sladkosti, jak tomu bývá hojně dnes. Když skončila povinná (ale přeochotně
plněná) mrskací výprava, tak děvčata roznášela výslužku. Ta, která měla „zachozenýho“ mládence, obdarovávala jej dvěma páry rýsovaných (vyškrabávaných), dvěma páry
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pentličkovaných (na špičkách a kolem dokola mašličkami olepených) a jedním párem
voskem malovaných vajec, zabalenými v šátku spolu se dvěma koláči. Svobodní chlapci
dostávali jeden až dva páry vajec „skrz tanec“: děvče, které nerado tančilo, dávalo míň,
zatímco dívky, které byly v tanečním kole pečené vařené, obdarovávaly štědřeji.
Významná a zajímavá data:
12. ledna - 19. dubna 1924 - František Tenora provádí svůj 205 stran dlouhý zápis do
pamětní knihy (tj. kroniky) obce Molenburk.
Mgr. Pavel Ševčík, kronikář obce

Oslavy 290 let založení Molenburku
Rada obce Vysočany rozhodla, že letos oslavíme výročí 290 let od založení obce Molenburk. Oslavy se budou konat od 6. června do 8. června 2014. Program oslav bude
zveřejněný na webových stránkách obce a bude také distribuován do schránek občanů.
Mgr. Bořivoj Sekanina, místostarosta

Aktuální seznam mailových adres vysocany.com
Obecní úřad
Starosta
Místostarosta
Účetní

obecniurad@vysocany.com
starosta@vysocany.com

ZŠ

zs@vysocany.com

MŠ

ms@vysocany.com

ucetni@vysocany.com SDH Molen.
kd@vysocany.com SDH Housko

sdhmolenburk@vysocany.com
sdhhousko@vysocany.com

matrika@vysocany.com

MS ČČK

cck@vysocany.com

tj@vysocany.com

Farnost

farnost@vysocany.com

Včelaři

vcelari@vysocany.com

TJ Vysočany
Skauti

knihovna@vysocany.com

mistostarosta@vysocany.com

Kulturní dům
Matrika

Knihovna

skauti@vysocany.com

Evidence obyvatel
Obec Vysočany měla k 31. 12. 2013 celkem 787 obyvatel, z toho:
• Housko 221 obyvatel (muži 104, ženy 117)
• Molenburk 566 obyvatel (muži 294, ženy 272).
V průběhu roku 2013:
• narozených 13 dětí
• zemřelo 12 občanů
• přistěhováno 9 občanů
• odstěhováno 11 občanů
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Příjmy
paragraf

položka

název položky

Plán v Kč

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a fun. pož.

1 500 000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 600 000

1211

Daň z přidané hodnoty

3 000 000

1333

Poplatky za uložení odpadů

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu

1 000

1335

Poplatky za odnětí pozemků lesa

7 600

1340

Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň. komunál.
odpadu

1341

Poplatek ze psů

15 000
20 000

30 000
160 000

500 000

400 000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

40 000

1361

Správní poplatky

10 000

1511

Daň z nemovitostí

370 000

2449

Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. územní
úrovně

150 000

4112

Neinv.přij. transfery ze st. rozpočtu v rámci souhr. dot.
vztahu

219 200

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

3 000

2141

Vnitřní obchod

3314

Činnosti knihovnické

3341

Rozhlas a televize

3392

Zájmová činnost v kultuře

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj

45 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

10 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

17 700

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

35 000

48 000
900
4 000
100 000
7 000

6171

Činnost místní správy

13 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 000

6409

Ostatní činnosti
Příjmy celkem

8 000
8 324 400
7
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Financování
8115

Zapojení přebytku z minulých let

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

18 000 000

2 740 600

Příjmy celkem

29 065 000

Výdaje
paragraf

8

název

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3111

Předškolní zařízení - mateřská školka

Plán v Kč
85 000
2 000
39 500
495 000
21 503 100
300 000

3117

První stupeň základních škol

3314

Činnosti knihovnické

23 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

14 000

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí

10 000

3341

Rozhlas a televize

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

55 000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

8 000

3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj

167 100

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

393 500

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

110 000
160 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5212

Ochrana obyvatelstva

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstvo obce

2 500 000

20 400
489 100
50 000
300 000

2 000
205 000
15 000

1 000
53 500
830 500
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6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 147 500

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

21 000

6402

Finanční vypořádání minulých let

27 800

Výdaje celkem

7 000

29 065 000

Vyhláška o svozu komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém zasedání dne 13. 12. 2013 přijalo „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Sazba poplatku se
nezvedla a zůstala na částce 500,- Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově
a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li
poplatková povinnost po 31. březnu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku. Vyhláška také pamatuje na osvobození od poplatku. Od poplatku se osvobozují osoby, které v roce splatnosti poplatku dosáhnou 80-ti let
a starší, dále třetí a další dítě v domácnosti, které v roce splatnosti poplatku nedosáhlo
věku 18-ti let, a také osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, dlouhodobě však žijí
mimo území obce déle jak šest po sobě jdoucích měsíců, to za dobu nepřítomnosti
v obci. Plné znění vyhlášky naleznete na webu obce v sekci Obecní úřad – Vyhlášky
a nařízení.
Mgr. Bořivoj Sekanina, místostarosta

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu
Rada obce schválila na svém jednání dne 26. 8. 2013 usnesením č. 19/13/10 smlouvu
mezi obcí Vysočany a firmou REVERENGE, a. s. na sběr oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejneru umístěného před prodejnou Jednoty v Molenburku, Tato smlouva byla
uzavřena pro období jednoho roku s cílem vyhodnotit spokojenost obce a občanů s touto
službou a případně dále smlouvu prodloužit. Za období říjen až prosinec roku 2013 bylo
z kontejneru vybráno celkem 1 025 kg oděvů a dalšího dále využitelného odpadu (říjen
448 kg, listopad 267 kg, prosinec 310 kg).
Mgr. Bořivoj Sekanina, místostarosta
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Pravidla pro poskytování finančního příspěvku
na narozené dítě
Úvod
Tato pravidla upravují poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „příspěvku“) obcí Vysočany na narozené děti od 3. 1. 2014 včetně, které mají trvalý pobyt v obci Vysočany.
Podmínky nároku na finanční příspěvek

1. Nárok na příspěvek na narozené dítě má matka, která porodila živé dítě a má
trvalý pobyt na území obce Vysočany.

2. Nárok na příspěvek má rovněž otec živě narozeného dítěte, jestliže matka,
která dítě porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky pro poskytnutí
příspěvku.

3. V případě úmrtí matky má nárok na příspěvek otec dítěte, pokud má trvalý
pobyt na území obce Vysočany.

4. Nárok na příspěvek vzniká dnem narození dítěte.
5. Nárok na výplatu příspěvku vzniká splněním podmínek stanovených těmito
pravidly a podáním žádosti o příspěvek. K žádosti je nutné předložit rodný list
dítěte.

6. Obec Vysočany je oprávněna kontrolovat údaje uvedené v žádosti o příspěvek

(údaje o narození dítěte na základě předloženého rodného listu dítěte, jeho
přihlášení k trvalému pobytu nebo trvání trvalého pobytu, trvalý pobyt matky/
otce).

7. Nárok na výplatu příspěvku zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 roku ode dne narození dítěte.

Výše a výplata příspěvku

1. Výše příspěvku činí 500 Kč na každé živě narozené dítě.
2. Příspěvek se vyplácí jednorázově.
3. Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo převodem na účet žadatelky/žadatele,
který bude uveden v žádosti.

4. Příspěvek vyplácí pracovník obecního úřadu Vysočany.
5. Dojde-li v době od narození dítěte, do doby, než je příspěvek vyplacen, ke změ-

ně trvalého pobytu dítěte, dávka bude vyplacena taktéž. Rozhodující je splnění
podmínek ke dni narození dítěte.

Závěrečné ustanovení
Tato pravidla byla schválena Radou obce Vysočany na svém jednání dne 3. 1. 2014
usnesením č. 1/14/3. Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Radou obce Vysočany.
Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě, které má trvalý pobyt v obci Vysočany
10
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Žadatelka/žadatel
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu…………………………..................................................................
Způsob výplaty přípěvku (nehodící se škrtněte):

-

v hotovosti
převodem na účet žadatelky/žadatele ……………………………………..............

Narozené dítě
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu…………………………..................................................................

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem se seznámila/seznámil s „Pravidly pro poskytování finančního příspěvku obcí Vysočany na narozené dítě“.
Souhlasím s tím, aby obec Vysočany zkontrolovala údaje uvedené v žádosti na základě
předložených dokladů žadatelkou/žadatelem (údaje o narození dítěte – rodný list, jeho
přihlášení k trvalému pobytu nebo trvání trvalého pobytu, trvalý pobyt matky/otce).
Souhlasím s tím, aby obec Vysočany zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mé osobní údaje a osobní
údaje mého dítěte, to pro účely poskytnutí příspěvku.
Jsem si vědoma/vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů je přestupkem podle
ust. § 21 odst. 1 písm. b) a g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vysočanech dne ……………… Podpis žadatelky/žadatele …………………………

Mgr. Bořivoj Sekanina, místostarosta
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Informace farního úřadu
Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech ve Svatém týdnu
a o Velikonocích se budou konat v následujících termínech:

17. 04. 2014

18:00 hod. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně

18. 04. 2014

18:00 hod. Velký pátek – obřady na památku Umučení Páně

19. 04. 2014

21:00 hod. Bílá sobota – Velikonoční vigilie

20. 04. 2014

09:00 hod. Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

20. 04. 2014

14:30 hod. Te Deum a Svátostné požehnání

21. 04. 2014

08:00 hod. Pondělí v oktávu velikonočním

27. 04. 2014

09:00 hod. 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Mgr. Marcel Javora, farář

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
– výluka v Holštejně
Od 20. 3. 2014 nepřetržitě do 21. 9. 2014 dochází k opravě mostu u Holštejna. Dochází
ke změnám na linkách 231, 232 a 260.
Linka 231 – vybrané spoje budou vedeny z Lipovce do Holštejna. V zastávce Lipovec
nebo Lipovec, točna bude zajištěna návaznost na linku 232 dle jízdního řádu.
Linka 232 – spoje vedené z/do Vysočan vynechávají zastávku Holštejn. Pro zajištění
vazeb Holštejn – Ostrov u Macochy jsou zavedeny přímé spoje bez mezizastávek po
objízdné trase přes Kotvrdovice, Krasovou a Vilémovice. V zastávkách Lipovec a Lipovec točna je zajištěn přestup mezi linkami 231 a 232 pro vazby Holštejn – Blansko. Spoj
32 vyčká dojezdu spoje 28 v zastávce Ostrov, u Macochy, léčebna pokud jej nepotká
v protisměru při jízdě ze zastávky Ostrov u Macochy, u rybníka.
Linka 260 – Je vedena obousměrně ze zastávky Holštejn, rozc. 2.0 do Lipovce bez
mezizastávek přes Ostrov u Macochy, Vilémovice, Krasovou a Kotvrdovice do Lipovce
a Holštejna.
Změna zastávek:
Ostrov u Macochy, u rybníka – odjezdy do Holštejna od označníku pro směr Blansko.
Lipovec – odjezdy do Ostrova u Macochy od označníku pro směr Jedovnice, Blansko.
Výlukový jízdní řád linky 232 platný od 20. 3. 2014.
Mgr. Bořivoj Sekanina, místostarosta
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S dětmi je třeba mluvit
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V naší mateřské škole máme v současné době
zapsaných 26 dětí. Při práci s dětmi zařazujeme činnosti, které jsou založeny na přímých
zážitcích dítěte, vycházejí z dětské potřeby
objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Přednost dáváme
individuální a skupinové práci, s ohledem na
individuální potřeby a zvláštnosti dítěte.
Začlenění dítěte do kolektivu s sebou přináší
spoustu změn v jeho dosavadním životě. Dítě se rozvíjí po všech stránkách – školka se
stará o komplexní rozvoj dítěte, rozvíjí smyslové vnímání, motoriku, obratnost, tělesný
rozvoj, zájmy dětí, kreslení, řeč a vyjadřování. Učitelky vytipují děti, které mají potíže,
třeba málo kreslí, špatně drží tužku. Pokud odhalí problém, informují rodiče a vysvětlí
jim, kdy je ten pravý čas, aby vyhledali odborníka.
V poslední době se stále více setkáváme se špatnou výslovností nejen u dětí, ale i u dospělých. Řeč je specifická lidská schopnost, která slouží k vzájemnému dorozumívání
mezi lidmi. Proto je nutné již od raného věku s dětmi mluvit, vyprávět jim nebo číst
pohádky, aktivně si povídat o tom, co děti během dne prožily. Bohužel se stále více
setkáváme s tím, že děti tráví volné chvíle u televize nebo u počítače. Většina rodičů nesprávné výslovnosti svých dětí minimálně zpočátku nevěnuje příliš pozornosti. Je přece
normální, že malé děti šišlají, žvatlají a komolí slova. Je to úsměvné a roztomilé.
Ve školce s dětmi cvičíme motoriku mluvidel, rozvíjíme fonematický sluch, pravidelně zařazujeme dechové a artikulační cvičení, děti se učí básničky, zpívají, poslouchají čtené
pohádky. To všechno podporuje řeč jako celek.
Protože odstraňování vad výslovnosti je záležitost dlouhodobá, je třeba se jí věnovat
pravidelně. Nutná je také odborná pomoc. Proto v letošním roce do naší MŠ dojíždí pravidelně 1x za dva týdny klinická logopedka z LOGO kliniky Brno. Ta individuálně pracuje
s dětmi, pomáhá rodičům s nápravou vad výslovnosti u dětí. Rodiče nemusí dojíždět do
Blanska, mohou docházet do MŠ a účastnit se cvičení s dětmi, poradit se. Následně je
nutné s dětmi doma správnou výslovnost procvičovat několikrát denně. Dítě se rychle
unaví, proto cvičíme 2-5 minut. U malých dětí je důležité, aby pro ně každá logopedická
aktivita byla spojená s hrou. Je vhodné používat různých pomůcek, obrázků a hraček.
Spoustu námětů, cvičení a her je možné získat na internetových stránkách,
kde je možné i objednat odborné knihy a pracovní listy pro děti. Naše MŠ
v letošním roce pořádala o dotaci na
podporu logopedické prevence. Dotaci jsme získali a peníze použijeme na
nákup logopedických pomůcek – logopedického zrcadla, knih, didaktického
15
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materiálu. Budeme rádi, když děti budou ze školky odcházet do ZŠ dostatečně připraveni, se správnou výslovností, aby úspěšně mohly zvládnout čtení i psaní.
Blanka Hejčová, ředitelka MŠ Vysočany

Hodnocení sezóny stolního tenisu 2013/2014
Mužstvo „A“ před sezonou využilo možnost startovat v krajské soutěži II. Projevil se
velký rozdíl mezi mužstvy z blanenska a mužstvy z okresů Brno venkov, Vyškov. Áčko
odehrálo v této soutěži 22 utkání a ani jednou se nepodařilo dotáhnout utkání alespoň
k remíze. Byla to ovšem výborná zkušenost pro všechny naše hráče, kteří si vyzkoušeli zápasy v krajské soutěži. Příležitost dostávali hlavně mladí talentovaní kluci. Áčko
obsadilo poslední dvanácté místo a sestupuje zpět do okresního přeboru I stejně jako
sousední Šošůvka, která skončila předposlední.
Vysočany AKS II

zápasy

výhry

úspěšnost

1. Zukal Adam

48

20

41,67 %

2. Zouhar Ondřej

48

18

37,50 %

3. Gyurgyik Pavel

37

12

32,43 %

4. Žáček Michal

14

3

21,43 % -50 %

5. Janáč Danek

36

4

11,11 %

6. Žáček Míra

46

5

10,87 %

7. Kellner Aleš

25

2

08,00 % -50 %

Béčko odehrálo sezonu v okresním přeboru III. Kluci chtěli atakovat horní příčky tabulky
a pokusit se o postup do OP II. Po polovině soutěže měli kluci tři porážky a se ztrátou tří bodů
byli na třetím místě. V odvetách se klukům podařilo vše vyhrát a dostali se na konečnou
druhou příčku pouze dva body za první Vanovice A což by mělo klukům zajistit postup do
OP II. Velkou měrou se na postupu podílel zejména Adam Zukal, který pouze se čtyřmi porážkami vyhrál bodování celé soutěže. Také vyrovnanost výkonů ostatních hráčů
a zvyšující se výkonnost Aleše Kellnera a Michala Bezděka.
zápasy
1. Zukal Adam

57

výhry
53

úspěšnost
92,98 %

2. Bezděk Michal

35

23

65,71 %

3. Zouhar Danek

61

34

55,74 %

4. Kellner Aleš

59

32

54,24 %

---------------------------------------------------------------------------------------------5. Zouhar Miloš
6. Ševčík Pavel st.

6

5

54,15% -50 %

19

8

42,11 %

7. Žáček Michal

6

2

33,33%

8. Flek Roman

4

0

00,00 %

Céčko si dalo před sezonou jasný cíl a to postup do OP III. Od začátku se vezli na vítězné vlně a nebylo pochyb, že by se postup neměl zdařit. První ztráta přišla až v jedenác16
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tém kole v Rohozci, kde ovšem nehrál Roman Randula ani Miloš Zouhar. V odvetách
již byl postup jistý a tak dostával příležitosti Roman Žáček. Kluci ukázali vyrovnanost
sestavy a zaslouženě slaví postup do OP III z prvního místa.
zápasy

výhry

úspěšnost

1. Zouhar Miloš

58

47

81,03 %

2. Randula Roman

35

27

77,14 %

3. Žáček Michal

49

34

69,39 %

4. Bezděk Michal

64

41

64,06 %

-------------------------------------------------------------------------------------------5. Flek Roman

5

3

60,00 % -50 %

6. Zukal Jožka

14

7

50,00 %

7. Zukal Aleš
8. Žáček Roman

4

1

25,00 %

19

0

00,00 %

Déčko hrálo okresní soutěž I. V mužstvu nastupují zkušení matadoři Roman Flek s Jožkem Zukalem doplněné o mladé hráče a žáky. Klukům o kousek unikl postup do první
šestky pro odvety. V odvetách dostávali příležitosti především žáci a kluci obsadili konečnou osmou příčku tabulky.
zápasy

výhry

úspěšnost

1. Flek Roman

62

36

58,06 %

2. Ševčík Pavel ml.

50

28

56,00 %

3. Zukal Jožka

53

29

54,72 %

4. Škrabal Martin

16

4

25,00 % -50 %

5. Žáček Roman

12

3

25,00 % -50 %

6. Zukal Aleš

46

8

17,39 %

7. Škrabal Jakub

8

1

12,50 % -50 %

0

00,00 % -50 %

8. Vaněk Tomáš

9

Před sezonou přestoupili talentovaní žáci Adam Zukal, Aleš Kellner, Michal Žáček a Aleš
Zukal do KST Blansko. Trénují je tam ligový trenéři a dostali možnost zúčastňovat se
krajských a celostátních bodovacích turnajů mládeže. V příští sezoně již budou pravidelně nastupovat v krajské soutěži za KST Blansko. Případně by mohli dostat příležitost
i v ligových soutěžích. Ostatní vysočanští žáci jezdili na okresní turnaje a někteří z nich
již dostávají příležitosti v D mužstvu. Ke konci prázdnin plánujeme společně s KST Blansko opět uspořádat velice oblíbený 4. Ročník letního soustředění mládeže.
Úspěchy jsme slavili i na okresních turnajích mužů. Na domácím turnaji se umístil v silné
konkurenci Adam Zukal na výborném čtvrtém místě. A poprvé v historii se podařilo vyhrát
čtyřhru domácímu páru, kterým byl Ondra Zouhar, Pavel Gyurgyik. Vítězství ve čtyřhře
slavili také na turnaji v Kunštátu a Pavel přidal skvělé čtvrté místo i ve dvouhře.
Ondřej Zouhar
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Zpravodaj Obce Vysočany

Zpráva SDH Vysočany
Činnost našeho sboru za rok 2013 jsme zhodnotili na valné hromadě 27. prosince. Valná
hromada okrsku Sloup proběhla 8. února letošního roku v hotelu Broušek ve Sloupu.
První letošní akcí našeho sboru byl tradiční
masopustní průvod obcí 1. března. Za doprovodu kytary a harmoniky se v dobré náladě
zúčastnilo 18 členů. Večer jsme tradičně pořádali ostatkovou zábavu s pochováváním basy.
Proběhla i smetáková a deštníková-lóbavá.
Návštěva zábavy byla opět velmi slušná. K dobré náladě přispěla také kapela MODEX.
Krátké vystoupení s orientálním tancem předvedla Soňka Mynaříková. Opět jsme měli
slušnou tombolu, a proto za dary do tomboly a peněžité dary na obci všem děkujeme.
Poděkování patří také všem, kteří svůj čas věnovali přípravě a účasti na této akci.
Také my jsme přispěli na dětský „Vostatkové bál“. Příští rok jsou „vostatky“ 14. února,
a tak už se dopředu moc těšíme. Dále plánujeme, ve spolupráci s obcí a mateřskou školou, pálení čarodějnic pod lipama. Doufejme, že 30. dubna bude hezky jako loni a akce
se podaří. Krajských dotací bylo využito na opravu auta a ještě je třeba provést přezutí
na nové pneumatiky. Snad se letos zúčastníme také nějaké soutěže. Okrsková soutěž
v požárním sportu se koná 3. května v Petrovicích.
Letošní zima k nám byla spíše milosrdná, čímž se projevuje nynější sucho, a tak připomínáme, že je třeba dbát velké opatrnosti při rozdělávání ohňů. Stále platí, že plošné
vypalování travních porostů je zakázané.
Blíží se svátky, a tak hasiči přejí všem spoluobčanům Veselé velikonoce.
za SDH Vysočany, starosta Ladislav Mynařík

Projekty
ZŠ Vysočany. Co ještě o ní, čtenáři a občané
Vysočan, nevíte? A co třeba projekty? Projekt
- slovo hodně používané, dá se říci, že velmi
„módní“, ale málokdo ví, co je přesně obsahem tohoto slova. (V širším smyslu se slovo
projekt užívá pro jakékoli záměry s určitým
jedinečným a novým cílem.)
Pokud se budeme držet této definice, je naším
cílem seznámit se s informacemi, zpracovávat, třídit, využívat a používat. Rozvíjet svoje
dovednosti v různých oblastech přitažlivým a zajímavým způsobem - tak, že samy děti
ani nepostřehnou, že se vlastně učí. Lze říci, že jsou profilací naší školy. Možná se ptáte,
kde se všechny naše projekty berou, podle jaké knihy či z jakých zdrojů škola projekty
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čerpá? Je to celkem jednoduché. Projekty na naší škole vznikají společnými silami celého pedagogického sboru.
Na začátku každého školního roku si zvolíme
jedno tzv. průřezové téma, které musíme zařadit do obsahu vzdělávání našich žáků, protože
nám to ukládá RVP (Rámcový vzdělávací plán,
který dnes nahrazuje dřívější osnovy). Potom
začneme tvořit náplň jednotlivých projektových
dnů. V letošním roce se stalo naším vodítkem
průřezové téma Evropa a svět nás zajímá a přidali jsme rozvoj čtenářské gramotnosti. Vznikl
celoroční projekt Pohádková Evropa. Projektové vyučování se koná na naší škole vždy první
den v novém měsíci. Tedy deset dnů ve školním roce. Vytipovali jsme si evropské státy,
které jsou něčím zajímavé a snadno pro žáky zapamatovatelné a vytvořili jsme si osnovu
pro každý projekt. Každý musí obsahovat pohádku, typické jídlo dané země, reálie a
zajímavosti a v neposlední řadě jsme zvolili také dětské hry a činnosti, které danou zemi
charakterizují.
A potom už následuje několik hodin přemýšlení, hledání a tvoření, jak projektový den
uspořádat, jaké činnosti zvolit, jaké výstupy budou pro nás směrodatným ukazatelem,
že se nám podařilo splnit vytyčený úkol. Pečlivě si zapisujeme průběh, hodnotíme věci,
které se nám podařily a zamýšlíme se nad případnými maličkostmi, které se nám nepodařily. Často se pořádně zapotíme, než se nám podaří vytvořit a sestavit celé dopoledne
tvořivé a zajímavé práce, ve které se naši žáci dozvídají nové informace, ověřují si ty
stávající, sami vytvářejí, naslouchají si vzájemně, vaří, chystají, hovoří, zpívají, tančí,
prezentují. Odměnou za naši práci jsou kladné reakce a ohlasy našich žáků, často i rodičů a veřejnosti.
Takže, pokud Vás zajímají projekty, jejich náplň a průběh, sledujte webové stránky, kde
aktuálně a velmi podrobně o projektech na naší škole píšeme a také fotografujeme.
Mgr. Soňa Švrčinová

SDH Housko
V okolí už zase pěkně všechno kvete, jaro
je v plném proudu a náš sbor opět dostal
šanci vás informovat o své činnosti.
Na začátku února jsme se odhodlali obnovit tradici a uspořádat HASIČSKÝ BÁL.
Těší nás, že vás přišlo opravdu hodně.
Doufáme, že jsme splnili vaše očekávání
a že se vám tato společenská akce líbila.
My jsme si ji velmi užili. Jistě už se rozneslo, že jsme měli na programu dvě drobná vystoupení. Pokud máte zájem, jsou obě ke zhlédnutí na internetových stránkách obce na
subwebu našeho sboru. Dne 24. ledna 2015 se Vám pokusíme uspořádat něco podobného. Scénář už se vymýšlí, takže snad je se na co těšit. Tímto bych chtěla ještě jednou
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poděkovat všem, kteří čímkoliv přispěli do tomboly bálu. Moje uznání si jistě zaslouží
všichni účinkující (děti i dospělí) a všichni, kteří přidali ruku k dílu a jakýmkoliv způsobem
se podíleli na pořadatelství. Byli jste SKVĚLÍ.
Druhou stěžejní událostí letošního roku byly samozřejmě OSTATKY. Sešlo se nás kolem
30 členů i nečlenů (úctyhodná účast). Počasí bylo tentokrát nádherné. Kdo nás potkal,
nemohl přehlédnout už na dálku žlutě svítící rodinku Simpsonových, kata s hrozivě vypadající sekerou, Makovou panenku se Šmoulinkou a Karkulkou, partičku podivných
léčitelů (prý sestra s doktorem), policistu bedlivě střežícího svého vězně, barevné veselé
klauny, medvědy Brumlu a Brundibára se svým vodičem, Batmana a další postavičky.
Výborná hudba a zpěv našich muzikantů se linuly obcí. Děkujeme obyvatelům Houska
za příspěvky do kasičky a štědrou pohostinnost.
A co nás letos ještě čeká? Budeme se snažit vybojovat slušná umístění v požárním sportu, budeme se snažit vypomáhat při údržbě obce a samozřejmě pro vás uspořádáme
několik dalších zajímavých kulturních akcí. Například již 31. května pro naše nejmenší
uspořádáme DĚTSKÝ DEN, 26. července pro vás připravujeme MAKRELOVÝ VEČER
a 30. srpna se můžete opět podívat do POHÁDKOVÉHO LESA. Těšíme se na setkání
s vámi.
za SDH HOUSKO Ing. Lenka Ševčíková

Dětské medobraní
Včelaři Vysočany uspořádají v červenci po molenburské pouti, velké a sladké dětské
medobraní. Konat se bude v Housku na místním hřišti. Veškeré medové dobroty a také
občerstvení, bude pro vás přichystáno. Včelaři se těší na vaši návštěvu. Bližší termín
konání bude ohlášen místním rozhlasem.
Josef Král

Místní skupina ČČK – kroužek Mladý zdravotník
Do kroužku se pokaždé těším
Dostala jsem za úkol napsat tento článek. Nebyl to lehký úkol a myslela jsem si, že ho
nezvládnu. Ale Petra mi věřila a podpořila mě. To je jedna z mnoha kladných vlastností
„Mladého zdravotníka. Vždy Vás někdo podrží.
V Mladém zdravotníkovi se učíme jak ošetřovat raněné, jak volat „záchranku“, jak uklidnit
člověka v šoku nebo jak rozchodit srdce. Tomu jsme ale věnovali čas zejména na začátku. Teď cvičíme na důležitou soutěž Mladých zdravotníků v Blansku, která se uskuteční
koncem května. Vymýšlíme skupinky a předvádíme si modelové situace. Mezi mladšími
je to jasné, ale se staršími jsou poněkud problémy. Všichni jsme totiž sehraní, ale ani to
nezkazí přátelskou atmosféru na kroužku, kterou Petra vytváří. Do kroužku se pokaždé
těším a myslím, že ostatní to mají stejně. Těším se, jak na nové vědomosti a kamarády,
tak i na hry na opakování. Právě za tento jedinečný kroužek vděčíme Červenému kříži,
ale především Petře Lepkové za její ochotu, čas a spoustu, spoustu, spoustu trpělivosti
s námi.
Adélka Kouřilová
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V květnu naše mladé zdravotníky čeká jejich první zkouška vědomostí. Chystají se na
svoji premiéru do Blanska, kde proběhne okresní kolo hlídek mladých zdravotníků. Zde
se prověří, co se doposud stihli naučit a co jim utkvělo v paměti. Jednou týdně se pravidelně všichni setkáváme a učíme se, jak pomoci člověku v šoku, při zástavě srdce, jak
zastavit krvácení a mnoho dalších situací, které mohou člověka ohrozit na životě. Velká
zkušenost pro mladé zdravotníky bylo i samotné absolvování týdenního pobytu ve Veselici, které proběhlo v měsíci únoru. Na týdenní soustředění se sjelo 30 mladých zdravotníků z okolních vesnic. Všichni měli jeden společný cíl a to dozvědět se co nejvíce
nových informací v oblasti první pomoci. Pobyt se velice vyvedl a myslím si, že všichni
odjížděli spokojení a plni zážitků. V současné době si asi nejvíce přejeme, aby jak se
odjíždělo se spokojením pocitem z Veselice, aby se odjíždělo i tak dobře po absolvování
soutěže. Na posledních schůzkách všechen čas věnujeme právě přípravě. Doufáme, že
se nám to nějakým způsobem vyplatí.
Bc. Petra lepková

Svaz tělesně postižených v ČR
MO Sloup – Šošůvka – Vysočany
Váženi čtenáři, chci vás informovat o činnosti svazu TP a klubu SPCCH v roce 2013.
V červnu se konaly 3 ozdravné pobyty v lázních Luhačovice, v hotelu Vltava, v srpnu pobyt
v Janských Lázních, v pensionu Horský Dvůr.
Tohoto pobytu jsme využili jako příležitosti k výletům do Polska, Pece pod Sněžkou, lanovkou
na Černou Horu, nebo výjezdu eko-vláčkem
po Krkonoších. Letní měsíce jsme taktéž pojali
jako znovuobjevování našeho okolí formou vycházek a návštěvou jeskyně Balcarka.
V září byl pro velký zájem našich členů, ale i nečlenů, opakován pobyt v Luhačovicích.
V rámci velmi dobrých vztahů s OV SPCCH Blansko, jehož předsedou je náš člen
p. Stanislav Kala, měli naši členové možnost absolvovat pobyt pro kardiaky a diabetiky.
Všech našich pobytů se mohou účastnit i nečlenové MO STP. Poslední období roku
jsme pojali jako období vzdělávací, proto byly zajištěny akce vztahující se na historii
a bezpečnost. Jako první akce byla uskutečněna prohlídka Židovského města, synagogy a muzea, to vše s fundovaným výkladem zaměstnance Města Boskovice.
Vzhledem k potřebě informovat naše členy
o postupech týkajících se jejich bezpečnosti a ochrany jsme se obrátili na Policii ČR
s žádostí o poskytnutí informací. Mluvčí Policie Mgr. Šebková na listopadovém aktivu
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v hotelu Broušek tuto problematiku velmi dobře vysvětlila a zodpověděla také dotazy.
Tradicí zůstává návštěva našich členů slavících svoje životní výročí. Plánované aktivity
pro rok 2014:
•

7. 2. 2014 se konala členská schůze v KD ve Sloupě, které se zúčastnilo 90 členů. 4 členové své členství v organizaci zrušili a 6 nových jsme přijali. Dětský
pěvecký sbor pod vedením p. učitelky Mgr. Hlouškové obohatil setkání členů
MO STP svým pěkným programem.

•

pobyty na rok 2014 - Lázně Bechyně 2x, Luhačovice 3x, Jánské Lázně 1x

•

Přednášky, výlety, aktivy – vše po dohodě s oslovenými partnery organizace

•

Poradenská činnost pro členy i nečleny (organizační změny ve výboru MO STP,
změny v sociální oblasti - průkazky apod., celorepublikové změny vycházející
z účinnosti NOZ od 1. 1. 2014)

Spolupracujeme s organizacemi okolních vesnic a doufáme v pokračující spolupráci.
Děkujeme OÚ Vysočany za podporu v naší činnosti a přejeme všem členům i nečlenům
svazu pohodu a elán do dalších dnů.
Marie Filoušová předseda organizace STP Sloup – Šošůvka

Modelářská sezóna 2014
Letošní zima byla pro modeláře velice příjemná. Vyskytla se v ní spousta dnů, kdy se
naše hobby dalo provozovat, bez nějakých velkých omezení. Trochu nás přes zimu limituje brzký západ slunce, ale kdo chtěl, určitě si nějakou chvilku našel. Budeme jen doufat, že takové pěkné počasí vydrží i nadále a hlavně v době připravovaných akcí pro Vás.
Jako první se můžete těšit na tradiční modelářskou výstavu, která proběhne o víkendu
19. - 20. 4. 2014. Otevřeno bude od 14:00 do 18:00 v sobotu a v neděli od 10:00 do
16:00. Ke zhlédnutí budou připraveny modely místních modelářů, ale také přátel z širokého okolí. Uvidíte RC modely letadel, vrtulníků, aut a plastikové kiti válečné techniky.
Na výstavě si bude moci každý vyzkoušet, jaké to je pilotovat RC model na připraveném
simulátoru a pro nejmenší budeme mít zase nějaké drobné překvapení. O letních prázdninách Vás čeká letecko-modelářský den. Letos připadá datum na 16. srpna. Přijede
opět spousta modelářů z okolí, kteří se spolu s námi postarají o nevšední zážitek pro
všechny diváky. Pro návštěvníky bude opět připraveno bohaté občerstvení a hudební
doprovod celé akce. Nezbývá nám, než doufat, že vyjde počasí tak, jako v loňském roce.
Během roku se s námi ještě potkáte i na jiných akcích, kde budeme dělat doprovodný
program. Tímto Vás všechny zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.
LMK Morava Vysočany
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Motto: „Se třemi králi jděme, potřebným pomáhejme“
Záměry Tříkrálové sbírky 2014 konané od 1. do 14. ledna 2014:
•
•
•

•
•

Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují konkrétní pomoc
Linka důvěry je nablízku lidem v tísni
Pomáháme seniorům a nemocným v našich službách – Charitní ošetřovatelská
služba, Charitní pečovatelská služba, Domácí hospicová péče, Odlehčovací
služba
Žijeme spolu – děti, mládež, senioři
Podpora ohrožených rodin

Výtěžek loňské sbírky 1 502 806 Kč nám umožnil podpořit tyto projekty:
•

Podpora krizové pomoci osobám v tísni - Oblastní charita Blansko pomáhala
s odstraňováním následků při letošních červnových povodních. Vyškolení pracovníci Týmu mimořádných událostí, vyjeli do Putimi v Jižních Čechách, dále
do Litoměřic a také do Hořína na Mělnicku. Spolu s ostatními dobrovolníky
z Oblastních charit, pomáhali nejen při fyzicky náročné práci, ale byli také nablízku těm, kteří těžké zážitky potřebovali sdílet.

•

Jako součást pomoci zasaženým oblastem, fungovala při OCH Blansko celorepubliková krizová Linka pomoci. Pracovníci poskytovali lidem zasaženým povodněmi nejen psychologickou pomoc, ale fungovali jako koordinátor pomoci
těm, kdo pomoc potřebovali, nebo ji naopak chtěli poskytnout.

•

Plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených – zakoupení kompenzačních pomůcek a nákup automobilu pomáhá zabezpečit odpovídající péči těm
lidem, kteří se ocitnou dočasně nebo trvale ve špatné zdravotní situaci a umožní jim setrvat v přirozeném, domácím prostředí.

•

Pomoc lidem v hmotné nouzi – podpora střediska humanitární pomoci.

•

I děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát – tábor pro děti,
který přinesl pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které vyrůstají
v nepříznivých sociálních podmínkách. Tábor jim umožnil poznat nové kamarády, jezdit na výlety, hrát hry, chodit se koupat a zažít tak pěkné prázdniny.

Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především dárcům
za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak charitě naplňovat
její poslání. Výtěžek bude použit na projekty, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaných
služeb.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky, OCH Blansko
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Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy
Poradna je odborné, sociálně psychologické pracoviště. Ambulantně poskytuje odborné
sociální poradenství jako formu pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout. Odborné poradenství
vychází z individuálně určených potřeb klientů a s využitím vlastních možností usiluje o
obnovení jejich kvality života. Poradenství je poskytováno jednotlivcům, párům, rodinám
či jiným skupinám osob bez omezení věku.
MŮŽETE SE NA NÁS OBRÁTIT: S osobními problémy - zvládání stresových situací, tréma, neschopnost soustředění, různé obavy, strach, osamělost, nedostatek sebedůvěry,
hledání sebe sama, potíže s alkoholem, experimenty s drogou, tělesné problémy spojené s psychikou, fyzické a psychické násilí, poruchy příjmu potravy, aj. S partnerskými
problémy - potíže ve vzájemné komunikaci, partnerské krize, dělba práce v domácnosti,
rozvodová rozvaha, posouzení potřeb nezletilých dětí, řešení porozvodové situace (mezi
partnery, rodiči a dětmi), aj. S rodinnými problémy - s dětmi, rodiči, prarodiči, hádky,
konflikty, neschopnost vymezit vzájemné kompetence, výchovné problémy (záškoláctví,
neposlušnost), aj. S problémy ze sociální oblasti - záležitosti osvojení, pěstounské péče,
informace z oblasti hmotné nouze, problémy ve skupině a kolektivu, aj.
PROVOZNÍ DOBA: Po a Čt 8.00 – 14.00 hodin, Út a St 8.00 – 17.00 hodin, Pá 8.00 –
13.00 hodin. Konzultace probíhají i v jiných dohodnutých časech.
KONTAKT: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko, 516 413 524, 775 870 667, email: poradna@blansko.cz, www.blansko.cz/poradna.
Zřizovatelem poradny je Město Blansko. Sociální služba je bezplatná. Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.
Mgr. Radka Šebelová - vedoucí poradny

Rodinné pasy
Projekt byl spuštěn v roce 2006 v Jihomoravském kraji, ke kterému se postupně připojovaly i další kraje. Na podzim téhož roku se
připojil kraj Vysočina a v letních měsících roku 2007 také Olomoucký kraj. V roce 2008 se projekt rozšířil do Pardubického kraje,
Zlínského kraje a Ústeckého kraje. Od léta 2009 projekt funguje
také v Královéhradeckém kraji a v září se projekt rozšířil na Slovensko. Zde je prvním zapojeným krajem Žilinský samosprávný
kraj. Od podzimu roku 2010 mohou rodiny využívat slevové výhody i v Hlavním městě Praha.
Od roku 2014 do roku 2016 je realizátorem projektu firma VERTIGO CZ.
Cílem projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám. Na jedné straně je snaha získat co největší počet poskytovatelů slev (vytvoření sítě
nabídky), na straně druhé zapojit maximální počet rodin (vytvoření databáze rodin), které mohou čerpat výhody slevového systému. Zapojení rodin do projektu je bezplatné. Cílem projektu je také zvýšení informovanosti rodin o kulturních a sportovních událostech.
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Po registraci do projektu rodina obdrží kartu obdobnou kreditní kartě, na základě které
může využívat slevy z oblasti kultury a sportu, nákupů (např. oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené) u registrovaných
poskytovatelů.
V soukromé sféře se slevy nejčastěji pohybují v rozmezí 5% - 20%. Příspěvkové organizace obcí, měst a kraje nabízejí až 50% slevu pro držitele Rodinných pasů. Největší
slevy jsou nabízeny v oblasti volnočasových aktivit, u poskytovatelů, které jsou příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje, obcí a měst. Slevy jsou poskytovány na
celém území České a Slovenské republiky a v oblasti Dolního Rakouska.
Od roku 2014 se budou nově vyrábět a distribuovat bezkontaktní čipové karty Rodinný
pas každému uživateli projektu. Karta bude sloužit jako aktivní identifikátor opravňující držitele čerpat výhody slevového systému, tj. bude aktivním bezpečnostním prvkem
v rámci transakce. Po předložení karty Rodinný pas bude zapojený poskytovatel slev
povinen poskytnout smluvně dohodnutou slevu, jejíž výše bude pro držitele zjistitelná
v databázi poskytovatelů slev. Držitelům plastových karet budou na jejich žádost plastové karty vyměněny za bezkontaktní čipovou kartu. Dále dojde k rozšíření možnosti
čerpání slev, a to nově v oblasti bankovních služeb, pojišťovnictví a energií. Bude provozováno kontaktní místo v Brně, v kterém budou moci zájemci osobně získávat informace
o projektu.
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící
v Jihomoravském kraji. Registrace je ZDARMA. Bližší informace včetně možnosti registrace naleznete na webových stránkách www.rodinnepasy.cz.
Zdroj: www.rodinnapolitika.cz

Senior Pas
SENIOR PASY jsou unikátním projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu
je ZDARMA! Projekt přináší ucelený a jednotný
systém slev na výrobky a služby poskytovaný
držitelům karet SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
Jak získám slevovou kartu Senior pas?
Vydání karty je bezplatné, požádat o ni může každý obyvatel Jihomoravského kraje od
55let: registrujte se online na www.seniorpasy.cz nebo vyplňte a odešlete registrační
formulář (získat ho lze na obecním úřadu) na adresu: Senior pas, Mendlovo nám. 1a,
60300 Brno. O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina,
přátelé)!
Zdroj: www.seniorpasy.cz
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Zpravodaj Obce Vysočany

LMK Morava Vysočany
RC-REBELS
BELS

Vás srdečně zvou na

¾ modely letadel, vrtulníků,lodí a aut
¾ plastikové kity
¾ RC simulátor

Inzerce
Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro občany je vyhrazena řádková inzerce běžného charakteru ZDARMA. Podnikatelům rovněž
nabízíme řádkovou i plošnou inzerci. Její cena je určena dle objemu inzerátu. Cena za
1 cm2 = 1,5 Kč (celostránková inzerce 320 Kč).Texty inzerátů zasílejte v elektronické
podobě, plošnou prezentaci na základě předchozí domluvy.
Zpravodaj vyšel nákladem 290 ks. Občanům Vysočan je zdarma distribuován do
poštovních schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu
mistostarosta@vysocany.com, případně doneste na OÚ Vysočany ve fyzické podobě.
Uzávěrka příštího čísla je 23.11.2014. Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor.
Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit
nebo nezveřejnit. Vydává Obecní úřad Vysočany, Vysočany 130, 67913 Sloup v Moravském krasu. IČ: 00281301. MK ČR E 20600.
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou
33 let!
Cena od 249 Kč/m2
(vč.DPH)

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.
cena běžná: 239 Kč/m2

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

www.colemanie.cz

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Miroslav Kovář, mobil: 725 675 633
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY,
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740
ředitel obchodního centra Martin Prokop, mobil: 725 675 627
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

OBEC

VYSOČANY

